Zápis z Výboru MAS Hrubý Jeseník
Dne:

20. 3. 2012

Místo:

sídlo MAS Hrubý Jeseník, Bruntál

Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
1. Geopark – smlouva, projekt
2. NS MAS – příspěvek
3. Pracovní skupina Propagace
4. Různé

Jednání:
1. I.Metelková: Byly podány informace o průběhu přípravy geoparku. Žádost o titul Národní
geopark nemůže podávat MAS, a to z důvodů omezené územní působnosti MAS dané
Pravidly SZIF. MAS by tak nemohla přijímat členy mimo toto území, což nelze. Nositel
projektu by tedy bylo sdružení Geopark Jeseníky (původně LIVR, o.s.), které má již
požadovanou historii v případě podávání žádostí o dotace. Mezi sdruženími bude
sepsána smlouva o součinnosti, jejímž účelem je společný koordinovaný postup
k vytvoření a provozování geoparku. MAS bude koordinátorem tohoto záměru a Geopark
Jeseníky zase provozovatelem geoparku. O finanční plnění zatím se nejedná, v případě
potřeby bude toto ošetřeno dodatkem ke smlouvě.
V rámci Dotačního programu MSK na Podporu aktivit v oblasti životního prostředí, jsme
získali dotaci na realizaci seminářů a zpracování dokumentace geologických lokalit.
Cílem seminářů je informovat veřejnost o záměru geoparku a získat partnery ke
spolupráci. Je však potřeba dofinancovat 30% dotace, což činí 84 000 Kč. Firma Strohalm
nabídla finanční spoluúčast. Podmínky se zatím vyjednávají. Výstupy projektu:
informovanost občanů v území, navázání spolupráce, nápady, podklady pro obsáhlou
dokumentaci k Nominační dokumentaci na získání titulu NG Jeseníky.
P. Novák: Existují již nějaké Geoparky v ČR? Ano, jsou již a tvoří se nové.
Pí. Urbanková: Bylo by dobré vytvořit nějakou tiskovinu i pro nás, abychom mohli šířit
ideu Geoparku, zatím si to neumíme moc představit.
Geopark zahrnuje celou řadu aktivit – vzdělání a výzkum, aktivity pro školy, děti a
mládež, rodiny, odborníky, tradice a řemesla, regionální značka a celou řadu dalších.

Je již dojednána schůzka na Zlatohorsku s lidmi, kteří v dané oblasti již pracují a jsou
správnými nadšenci. Zapojovat aktivity všech sdružení, spolků, fyz. osob, škol apod.
Výstupy geoparku:
- Zpřístupněné geologické lokality pro cestovní ruch (štoly, důlní díla, skály, jeskyně
apod.)
- Geoturistické trasy – propojení geologických, přírodních a kulturních míst
- Nabídka pro školy – exkurze, programy
- nabídka pro turisty – průvodci, balíčky, exkurze, programy, komentované prohlídky
- akce – Den geoparku, …
- turistická infrastruktura – naučné stezky, pěší, cyklo…, expozice
- IC geoparku
- propagace
Pan Novák nabídl, že s jejich právník podívá na Smlouvu o Součinnosti.
2. Pan Novák informoval, že není možné darovací smlouvu příliš měnit a dávat tam účel.
Právník navrhl větu, kterou by bylo možné vložit do této smlouvy. NS MAS změnu
darovací smlouvy neakceptuje, cit.: „Bohužel nemůžeme v darovací smlouvě uvádět
účelnost daru a jeho zpětnou vymahatelnost, protože nemáme oficiální mechanizmus na
takovouto kontrolu.“ Paní Chudová nabídla, že zašle jiný typ smlouvy, kterou by bylo
možné využít.
3. Pan Michalus navrhl pana Valacha do skupiny Propagace, paní Urbanková nabídla pana
Bc. Jakuba Černocha.
4. Paní Urbanková navrhuje účast MAS v Muzejní noci formou prodejního stánku.

